Van de bestuurstafel
Met 28 leden hebben we op 7 juli een super gezellige middag gehad bij Jos en Jopie. De
middag was voor sommige onder ons een kleine herhaling! Het begon met koffie en koek en
iedereen had de vrijheid om zelfstandig rond te lopen tussen de vele vogels en bijna te
struikelen over de kleine kleurrijke en ontelbare kikkers (Dendrobates tricolor) in de tropische
kas van Jopie.
Daarnaast was er de prima verzorgde BBQ, waaraan iedereen zich te goed kon doen. Wat
nieuw was deze keer, waren 2 verlotingsronden van werkelijk schitterende soorten en
kwaliteits-orchideeën. Herman had voor het grootste gedeelte van de orchideeën gezorgd en
hij had niet de minste soorten meegebracht. Er zaten werkelijk schitterende planten bij. Het
totaal hadden we aangevuld met planten van “Schwerter Orchideenzucht”. In totaal waren er
circa 75 orchideeën beschikbaar voor 2 verlotingen. De verlotingen bestond uit een altijd prijs
ronde (1 lot per lid) en een gebruikelijke vrije ronde. We hoorden deze keer ook weer
niemand klagen over de “opbrengst” van deze middag.
Tegen 19.00 uur ging iedereen weer met een tevreden gevoel huiswaarts.
In tegenstelling tot deze succesvolle middag, heeft het bestuur moeten besluiten de uitstap
naar de 2 Belgische kwekers te moeten cancelen. We telden in totaal 14 belangstellenden,
inclusief de bestuursleden met partners en dat is toch echt wel te weinig om er een echte
verenigings- dag van te maken. Mede door deze dag volledig gratis te maken, hadden we
toch wel op meer leden gerekend en ook omdat tijdens de ALV vergadering, jl. februari, er
vanuit de leden was aangedrongen meer kwekers te bezoeken.
Door deze teleurstelling weet het bestuur ook niet meer hoe we het iedereen naar de zin
kunnen maken. We stellen daarom voor hierover in gesprek te gaan tijdens één van de
verenigingsavonden of ALV.
Het bestuur en de bouwploeg hebben besloten in te gaan op de uitnodiging van onze
sponsor. Intratuin Halsteren om opnieuw een show te organiseren. Het gaat nu om het
laatste weekend van september, zaterdag 29 en zondag 30 september.
Donderdagavond 28 september, voor 21.00 uur mogen we onze spullen aanleveren en vanaf
vrijdag 09.00 uur kunnen we onze stand gaan opbouwen.
We hopen op vele bloeiende planten te mogen rekenen die we weer op de gebruikelijke
manier willen verzamelen. Tijdens de volgende nieuwsbrief en verenigingsavond van
september komen we daar op terug. Ook dit jaar willen we weer iedereen belonen met 3
loten per bloeiende plant, die tijdens de verenigingsavond van oktober getrokken zullen
worden in een aparte loterij. Tevens zoeken we voor deze dagen enkele vrijwilligers die
willen flyeren en het winkelend publiek willen aanspreken, kortom, reclame willen maken
voor onze mooie hobby/vereniging.
Verder zijn we al voorzichtig begonnen met oriënterende gesprekken over de organisatie
omtrent de show bij het Arboretum in Kalmthout. Hierover later meer.

Te koop aangeboden:
Peters “Orchid Special” orchideeën-mest, 20-12-20+3MG+TE.
Dit is een speciaal voor de professionele orchideeën kwekers ontwikkelde meststof.
1 kilo> €10,00
500 gram €6,50
250 gram € 3,50
Te bestellen bij Wim de Groot

Agenda 2018 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
17 september:Opening
Plantenbespreking
presentatie Ecuador door Hans v/d Hoeven
plantenverloting
15 oktober:

presentatie Herman over miniaturen

19 november: presentatie Miranda Jamaica
15 december: Kerst/eindejaars viering. Deze willen we op dezelfde wijze organiseren zoals
vorig jaar. Dus beginnen we weer om 16.00 uur, nuttigen een hapje en een
drankje en niet te vergeten, we kunnen weer mooie planten winnen tijdens de
verlotingen.
Folbert en Corine hebben toegezegd een niet te moeilijke Quiz voor iedereen
in elkaar te zetten.

Agenda 2019 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
21 januari:

presentatie over de kassen van Leo.

19 februari:

Algemene ledenvergadering

18 maart:
15 april:
20 mei:
17 juni:
15 juli:

Belangrijke internet adressen:
Onze eigen site met alle foto’s van de showtafel: http://www.orchidee-wbz.nl
Facebook NOV: https://www.facebook.com/groups/1874472389489657/
De grootste Orchideeën encyclopedie: http://www.orchidspecies.com

Belangrijke overige data 2018:
29-30
september

Orchideeën show bij Intratuin van onze kring

6 oktober:

van 10.00-16.00 de NOV- plantjes dag in de botanische tuinen in de Uithof te
Utrecht. Drukbezochte orchideeënmarkt met vele binnen- en buitenlandse
professionele verkopers. Daarnaast een groot aantal hobbykwekers die tegen
aantrekkelijke prijzen hun plantjes aanbieden. Dit is de drukst bezochte
orchideeënmarkt in de Benelux met jaarlijks een fors stijgend aantal
bezoekers uit binnen en buitenland.

19-21 Okt.:

22e Internationale Orchideentage Esslingen Duitsland. 2 Jaarlijkse
drukbezochte orchideeënshow met vele binnen- en buitenlandse kwekers.
http://2014.orchideentage-esslingen.de

27 november: Masdevallia bijeenkomst, Botanische Tuinen Utrecht
15 december: 9e open Cattleya-dag van 10 tot 18 uur bij Chris Loncke, Oude Ieperweg
26A, 8210 Loppem, België, met verkoop van zeldzame oude hybriden,
info: chris@frambofruit.be

Belangrijke overige data 2019:
8-10 maart:

15e Internationale Orchideeënshow Kring Brabant Zuid Oost
Tuincentrum de Biezen, Biezenweg 2, Beek en Donk

15-17 maart: Internationale Orchideenausstellung, Orchideenfreunde Aachen,
Dreiländereck. Festhalle Weisweiler, Berliner Ring 1,
52249 Eschweiler (duitsland)
www.orchideenfreunde-aachen.de/ausstelllung
28-31 maart: Dresdner Ostern 2019. Grootste jaarlijkse orchideeën treffen, met vele (int)
nationale verkopers in Dresden, Duitsland. (Is een stukje reizen maar wel
de moeite waard). www.orchideenwelt-dresden.de
12-14. april: "Faszination Orchideen", Orchideenausstellung der D.O.G.-Gruppe
München. www.orchidee-muenchen.de en www.faszination-orchideen.info
4-5-6 mei:

Orchideeën weekend in Arboretum van Kalmthout (België),
georganiseerd door Kring West Brabant, Zeeland en de OVV regio
Antwerpen. www.arboretumkalmthout.be

